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UCHWAŁA Nr XXIX/637/2ŃńŃ 

Rady Miejskiej w źlbl>gu 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w źlbl>gu. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Źz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146), w zwi>zku z uchwał> Nr IX/160/2007 
Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 20 wrzeWnia 2007 roku 
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia planu 
stwierdzaj>c, ce plan jest zgodny z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy - miasta źlbl>g (uchwała 
Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
26 paadziernika 2006 roku zmieniona uchwał> 
Nr XXVI/580/2010 Rady Miejskiej w źlbl>gu z dnia 
21 stycznia 2010 roku) Rada Miejska w źlbl>gu uchwala, 
co nastCpujeŚ 
 

Rozdział ń 
USTALENIA OżÓLNź 

 
§ 1. 1. Uchwala siC zmianC ustaleM dla fragmentów 

obszaru Starego Miasta w źlbl>gu nazwanych 
podobszarami i oznaczonych na rysunku planu cyframi 
1 - 5. 

 
2. Granice zmian objCtych ustaleniami planu 

przedstawia rysunek planu - zał>cznik graficzny nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 
3. RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu na etapie jego wyłocenia do publicznego 
wgl>du zawiera zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
4. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania zawiera zał>cznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 1. Integraln> czCWci> uchwały jest zał>cznik 
graficzny nr 1, tj. rysunek planu w skali 1:1000. 

 
2. Rysunek obejmuje obszar objCty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego Starego 
Miasta, w tym podobszary objCte zmianami stanowi>cymi 
przedmiot niniejszej uchwały. 

 
3. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu: 
 
  1) granice i numery podobszarów objCtych zmianami 

planu; 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny publiczne i niepubliczne 

o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach 
zabudowy i zagospodarowania; 

 
  3) symbole literowo - cyfrowe przyporz>dkowane 

poszczególnym terenomś 
 
  4) obowi>zuj>ce linie zabudowyś 
 
  5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
 
  6) zabudowa istniej>ca do zachowaniaś 
 
  7) zabudowa projektowana; 
 
  8) linia frontowa pierzei zabudowy. 
 

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
 
  1) uchwale, planie, rysunku planu bez dodatkowych 

okreWleM - rozumie siC przez to odpowiednioŚ 
niniejsz> uchwałC, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony niniejsz> uchwał> oraz 
rysunek planu stanowi>cy zał>cznik graficzny do 
niniejszej uchwałyś 

 
  2) przeznaczeniu podstawowym - oznacza to takie 

przeznaczenie terenu, które powinno dominować na 
danym terenie; 

 
  3) przeznaczeniu towarzysz>cym - oznacza to 

przeznaczenie które moce wyst>pić dodatkowo na 
okreWlonych w planie zasadach i w okreWlonych 
strefach, ale nie moce powodować konfliktów 
z przeznaczeniem podstawowym; 

 
  4) budynku - nalecy przez to rozumieć taki obiekt 

budowlany, który jest trwale zwi>zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc> przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

 
  5) pierzejach zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

nieprzerwane ci>gi zabudowy stanowi>ce Wciany 
ograniczaj>ce przestrzeM publiczn>ś 

 
  6) linii frontowej pierzei zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liniC usytuowania lica Wciany pierzei 
zabudowy od strony terenu publicznego, 
ogólnodostCpnego. 
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  7) linii zabudowy - nalecy przez to rozumieć liniC 
reguluj>c> usytuowanie zabudowy, przy czym 
obowi>zuj>ca linia zabudowy wyznacza połocenie 
Wciany frontowej budynku, zaW nieprzekraczalna linia 
zabudowy ogranicza teren, na którym zabudowa 
kubaturowa moce być lokalizowanaś 

 
  8) przepisach szczególnych - nalecy przez to rozumieć 

przepisy obowi>zuj>ce ustaw wraz z przepisami 
obowi>zuj>cych aktów wykonawczych oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj>ce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

 
  9) bloku urbanistycznym - nalecy przez to rozumieć 

teren połocony w obrCbie prostok>ta utworzonego 
przez cztery s>siednie uliceś blok zabudowy obejmuje 
ci>g zabudowy pierzejowej oraz wnCtrze bloku; 

 
  10) parceli - nalecy przez to rozumieć historyczn> 

nieruchomoWć, przewacnie zabudowan> przed 1945 
rokiem, obejmuj>c> kamienicC mieszczaMsk> 
z przedprocem od frontu lub bez oraz 
niezabudowane podwórze od tyłu siCgaj>ce linii 
muru miCdzy działkowego; 

 
  11) intensywnoWci zabudowy netto IN - nalecy przez to 

rozumieć stosunek sumy powierzchni kondygnacji 
nadziemnych do powierzchni terenu; 

 
  12) usługach nieuci>cliwych - nalecy przez to rozumieć 

lokale o funkcji usługowej, w których działalnoWć nie 
generuje negatywnego oddziaływania na otoczenie 
w postaci emisji pyłów, gazów, odoru, hałasu 
i promieniowania dziCki czemu s>siaduj>ce 
mieszkania zachowaj> standardy Wrodowiskowe 
przewidziane obowi>zuj>cymi przepisamiś 

 
  13) technicznych Wrodkach ochrony akustycznej - 

nalecy przez to rozumieć rozwi>zania ograniczenia 
hałasu w punkcie odbioru, w szczególnoWci 
zastosowanie okien o odpowiedniej izolacyjnoWci, 
podwycszenie izolacyjnoWci akustycznej przegród 
zewnCtrznych, zastosowanie rozwi>zaM z dziedziny 
kształtowania architektonicznego budynku. 

 
§ 4. Ustala siC nastCpuj>ce cele polityki przestrzennej 

na obszarach objCtych zmianami planuŚ 
 
  1) umocliwienie w wybranych lokalizacjach realizacji 

parkingów podziemnych i wielopoziomowych w celu 
znacz>cego ograniczenia deficytu iloWci miejsc 
postojowych w stosunku do zapotrzebowania 
mieszkaMców pracowników i klientówś 

 
  2) okreWlenie zasad tworzenia w wybranych 

lokalizacjach Starego Miasta atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych. 

 
§ 5. 1. W planie okreWla siCŚ 

 
  1) przeznaczenie terenówŚ 
 

a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z czCWci> 
usługow> w dolnych kondygnacjach, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MU, 

 
b) ucytecznoWci publicznej i usług o presticowym 

znaczeniu dla zespołu staromiejskiego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UP, 

 

c) przestrzeni publicznej w tym zieleni urz>dzonej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem PP, 

 
d) komunikacji - dróg publicznych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem oraz klas> ulicyŚ L - ulica 
lokalna, D - ulica dojazdowa; 

 
  2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego - zawarto w ustaleniach szczegółowychś 
 
  3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - 

zawarto w ustaleniach szczegółowychś 
 
  4) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych - zawarto w ustaleniach 
szczegółowychś 

 
  5) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
miCdzy innymi linie zabudowy, wysokoWć zabudowy, 
wskaanik intensywnoWci zabudowy, wielkoWć udziału 
powierzchni biologicznie czynnej w całkowitej 
powierzchni terenu - zawarto w ustaleniach 
szczegółowychś 

 
  6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej. 
 

§ 6.  Ustalenia planu nie dotycz>Ś 
 
  1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów szczególnych dotycz>cych 
terenów górniczych oraz zagroconych osuwaniem siC 
mas ziemnych; 

 
  2) granic obszarów wymagaj>cych przeprowadzenia 

scaleM i ponownych podziałów nieruchomoWci; 
 
  3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenów. 
 

§ 7. Ustala siC jako obowi>zuj>ce nastCpuj>ce 
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez 
kreowanie warunków realizacji nowej zabudowy 
i zagospodarowania Starego Miasta: 
 
  1) wszelk> działalnoWć inwestycyjn> nalecy poprzedzać 

wykonaniem badaM archeologicznychś podstaw> do 
ich rozpoczCcia winno być pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
podstawie zatwierdzonej przez niego dokumentacji; 
wszystkie mury fundamentowe i piwniczne 
zniszczonych kamienic oraz przedprocy, odsłoniCte 
w wyniku badaM archeologicznych i prac ziemnych 
nalecy zinwentaryzować i poddać badaniom 
architektonicznym; 

 
  2) prace projektowe winny opierać siC na wytycznych 

konserwatorskich, sformułowanych na podstawie 
badaM wymienionych w pkt 1); 

 
  3) nalecy odtworzyć plan poziomy miasta 

Wredniowiecznego w zakresie frontowych linii 
zabudowy, wielkoWci parcel oraz rzutów domówś 

 
  4) nalecy odtworzyć charakter zabudowy pierzejowej 

wraz z jej gCst> struktur> przestrzenn>, skal> 
i pulsuj>c> wysokoWci> poszczególnych elementówś 
zasadnicz> form> projektowanej zabudowy jest 
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kamienica mieszczaMska, która pod wzglCdem 
architektonicznym i funkcjonalnym winna być 
zamkniCta w obrCbie jednej kamienicyś 

 
  5) nalecy odtworzyć rysunek sylwety miasta zblicony do 

historycznego - głównie poprzez budowC nowych 
domów o tradycyjnych gabarytach i harmonijne 
zestawienie nowej zabudowy z dawn> architektur> 
monumentaln>ś 

 
  6) nowe domy nalecy wznosić na zachowanych murach 

fundamentowych i piwnicznych; zakres adaptacji 
b>da rozbiórki poszczególnych partii murów okreWla 
konstruktor doWwiadczony w pracach przy 
zabytkowych konstrukcjach, w porozumieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytkówś 
w przypadku braku murów rzuty kamienic nalecy 
projektować w oparciu o mapy katastralne 
i rekonstrukcjC planu parcel wykonan> przez 
historyka architekturyś nowe fundamentowanie nalecy 
wykonywać w technologii niezagracaj>cej istniej>cej 
zabudowie oraz przy minimalnym naruszeniu warstw 
kulturowych; 

 
  7) wysokoWci projektowanych kamienic nie mog> 

przekraczać wysokoWci kamienic stoj>cych na tych 
samych parcelach przed 1945 rokiem; 

 
  8) indywidualn> strukturC kamienic nalecy podkreWlićŚ 
 

a) zrócnicowaniem rozwi>zaM architektoniczno-
kompozycyjnych fasad poszczególnych kamienic, 

 
b) zrócnicowan> konstrukcj> dachów w układach 

szczytowych, kalenicowych lub przysłoniCtych 
attyk>, 

 
c) wysokoWci>, układem i kształtem okien, 
 
d) faktur> materiałów elewacyjnychś 

 
  9) przedproca nalecy projektować na starych 

fundamentach lub ich odtworzonych rzutach; winny 
mieć odrCbn> stylistykC i materiał ucyty do budowy 
i dekoracji; 

 
  10) wnCtrze bloku urbanistycznego obejmuj>ce zespół 

parcel historycznych winno być zagospodarowane 
jako teren wspólny, kompleksowo zaprojektowany 
i urz>dzony w sposób zapewniaj>cy mieszkaMcom 
optymalnie najwycszy poziom kameralnoWci 
poprzez wprowadzanie zrócnicowanej zieleni 
w szczególnoWci odpowiednich drzew, krzewów, 
trawnikówś dla wjazdu samochodów operacyjnych 
do wnCtrz bloków nalecy realizować przejazdy 
w domach bramnych; 

 
  11) ze wzglCdu na ograniczenia lokalizacyjne dotycz>ce 

uzbrojenia podziemnego, które wynikaj> z zasad 
odtwarzania Starego Miasta wraz z przedprocami, 
jak równiec z koniecznoWci wykorzystania 
istniej>cych, sprawnych eksploatacyjnie sieci 
dopuszcza siC dokonywania odstCpstw od 
obowi>zuj>cych (na mocy odrCbnych przepisów) 
odległoWci pomiCdzy sieciami rócnych brancś 

 
  12) zagospodarowania wnCtrz ulic winny być 

realizowane po wykonaniu zabudowy kubaturowej 
przy nich zlokalizowanej; 

 

  13) uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków podlegaj>Ś 

 
a) granice parcel, 

 
b) projekty architektoniczne i konstrukcyjne 

fundamentowania oraz incynieryjne w zakresie 
sieci zewnCtrznych, 

 
c) reklamy, stanowi>ce nowy element kompozycji 

elewacji frontowych b>da wyposacenia 
przestrzeni ulicy, 

 
d) zagospodarowania ulic i wnCtrz blokówś 

 
  14) ci>gi komunikacji pieszej oraz obiekty ucytecznoWci 

publicznej winny być zaprojektowane i zrealizowane 
w sposób zapewniaj>cy pełn> dostCpnoWć dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególnoWci dla osób 
poruszaj>cych siC na wózkach inwalidzkich. 

 
§ 8. Zaleca siC stosowanie nastCpuj>cych zasad 

regulacyjnych przy projektowaniu zabudowy 
i zagospodarowania Starego Miasta: 
 
  1) kamienice odpowiadaj>ce historycznym parcelom 

winny stanowić odrCbne funkcjonalnie 
i konstrukcyjnie obiekty budowlane; 

 
  2) nalecy odtworzyć historyczn> głCbokoWć zabudowy 

kamienic zgodnie z wynikami badaM 
archeologicznych, uwzglCdniaj>c mocliwoWciŚ 

 
a) funkcjonalnego rozwi>zania pomieszczeM we 

wnCtrzu kamienic, 
 
b) funkcjonalnego rozwi>zania wnCtrza bloku 

zabudowy; 
 
  3) parcele w historycznych granicach powinny stanowić 

własnoWć lub współwłasnoWć właWcicieli kamienicyś 
nalecy d>cyć do przywrócenia historycznej struktury 
własnoWciowej wnCtrz bloków zabudowy, mimo 
stworzenia zasad kompleksowego ich 
zagospodarowywania z udziałem wszystkich 
właWcicieliś historyczne podziały wnCtrza blokowego 
winny być wyszczególnione w miarC mocliwoWci 
zrócnicowaniem materiałów ucytych do budowy 
posadzki; 

 
  4) kamienice nalecy projektować w indywidualnych, 

współczesnych formach architektonicznych, 
eliminuj>c styl historyzuj>cyś dopuszcza siC 
mocliwoWć stosowania historycznego detalu w sposób 
nie sugeruj>cy, ce kamienica jest obiektem 
zrekonstruowanym lub oryginałem z okreWlonej epoki 
stylowejś projektowana architektura musi nosić 
znamiC czasu i miejsca, w którym powstała, 
a jednoczeWnie wykazywać siC uniwersalnymi 
walorami estetycznymi; 

 
  5) kolorystyka kamienic winna być utrzymana 

w barwach pastelowych z przewag> bieli, 
wzbogacona o walor kolorystyczny cegły, kamienia 
i drewna; 

 
  6) wskazana jest budowa oficyn w miejscach ich 

Wredniowiecznej lokalizacji oraz tam, gdzie ze 
wzglCdów funkcjonalnych i przestrzennych jest to 
mocliwe, w gabarytach zbliconych do historycznych; 
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  7) nalecy d>cyć do jak najbardziej dyskretnej obecnoWci 
instalacji oraz do jej ukryciaś naziemne urz>dzenia 
sieciowe (stacje „trafo” itp.) nalecy realizować 
wył>cznie jako wbudowaneś 

 
  8) niezbCdna jest dbałoWć projektantów o estetykC 

i wysok> jakoWć widocznych elementów infrastruktury 
(punkty oWwietleniowe, pokrywy studzienek, stacje 
„trafo” itp.). 

 
§ 9. Ustala siC nastCpuj>ce zasady organizacji 

procesów inwestycyjnych na obszarze Starego MiastaŚ 
 
  1) proces odtwarzania winien przebiegać w sposób 

zorganizowany, winny mu odpowiadać działania 
w sferze odbudowy i modernizacji systemów 
infrastruktury technicznejś wynikać powinien 
z postCpu badaM archeologicznychś 

 
  2) proces odtwarzania zabudowy winien być 

skoordynowany z sukcesywn> odbudow> 
i wyposaceniem ogólnodostCpnych przestrzeni 
komunalnych (w szczególnoWci ulic, placów, 
zieleMców, parkingów)ś sposób prowadzenia realizacji 
sieci uzbrojenia podziemnego winien gwarantować 
szczególnie wysok> jakoWć i pełn> sprawnoWć 
urz>dzeMś nalecy d>cyć do kompleksowej realizacji 
wszystkich sieci przewidzianych w poszczególnych 
ci>gach ulicznych oraz jednoczesnego wykonania 
odgałCzieM od sieci głównych w celu unikania 
wielokrotnych przekopów ulicś 

 
  3) w celu zapewnienia sprawnoWci organizacyjnej 

procesów inwestycyjnych oraz osi>gania 
optymalnych efektów funkcjonalno - estetycznych 
przy minimalizacji konfliktów prawnych na obszarze 
Starego Miasta niezbCdne s> działania w zakresie 
kompleksowej koordynacji inwestycji publicznych 
i prywatnych na tym obszarze, do czego skłania 
lokalna specyfika realizacji zabudowy, na któr> 
składa siCŚ 

 
a) koniecznoWć wyprzedzaj>cego przeprowadzania 

badaM archeologiczno-architektonicznych, 
 
b) koniecznoWć jednoczesnej realizacji przez wielu 

indywidualnych inwestorów oraz modernizacji 
sieci uzbrojenia komunalnego w warunkach 
ograniczonego przestrzennie placu budowy, 

 
c) uzalecnienie ostatecznych efektów estetyczno - 

architektonicznych stanowi>cych nadrzCdny cel 
publiczny miasta od dobrej współpracy z wieloma 
inwestorami indywidualnymi oraz skutecznej 
koordynacji działaM wszystkich podmiotów 
procesu inwestycyjnego; 

 
  4) odtworzenie zabudowy winno nastCpować odcinkami 

pierzei ulicznych, dla których sformułowano ustalenia 
szczegółoweś 

 
  5) odcinek pierzei zabudowy wraz z odpowiadaj>cymi jej 

parcelami historycznymi stanowi teren 
przedsiCwziCcia zintegrowanego i winien go w całoWci 
zagospodarować jeden inwestorś 

 
  6) zaleca siC, aby s>siaduj>ce ze sob> zespoły parcel 

tworz>ce fragment bloku urbanistycznego były 
realizowane przez tego samego inwestora; 

 

  7) zagospodarowanie wnCtrza bloku urbanistycznego 
w przypadku dwóch lub trzech inwestorów pierzei 
wymaga ich pełnego współdziałania w celu realizacji 
wspólnych urz>dzeM, zgodnie z kompleksowym 
projektem wykonanym dla całego wnCtrzaś 

 
  8) nalecy stworzyć warunki organizacyjne oraz 

wypracować zasady motywuj>ce inwestorów do 
szybkiego porz>dkowania i zagospodarowania wnCtrz 
bloków urbanistycznychś 

 
  9) tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-

usługowej, zwi>zanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci lub młodziecy, tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe znajduj>ce siC w granicach planu pod 
wzglCdem dopuszczalnego poziomu hałasu 
w Wrodowisku nalec> do terenów w strefie 
Wródmiejskiej miast powycej 100 tys. mieszkaMcówś 

 
  10) w miejscach eksponowanych na przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego 
nalecy stosować techniczne Wrodki ochrony 
akustycznej. 

 
§ 10. Ustala siC nastCpuj>ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznejŚ 
 
  1) zaopatrzenie w wodC, energiC elektryczn> i ciepln> 

oraz gaz, odprowadzanie Wcieków sanitarnych i wód 
opadowych oraz usuniCcie odpadów stałych odbywać 
siC bCdzie wył>cznie w ramach działaj>cych 
w mieWcie systemówś 

 
  2) ogrzewanie pomieszczeM moce być realizowaneŚ 
 

a) z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
 
b) z indywidualnych urz>dzeM grzewczych 

z zastosowaniem jako czynnika grzewczego 
energii elektrycznej lub gazu przewodowego oraz 
innych paliw nieuci>cliwych dla Wrodowiska. 

 
Rozdział 2 

USTALźNIA SZCZźżÓŁOWź 
 

§ 11. PODOBSZAR NR 1. 
 
1. Ustalenia dla terenówŚ MU-2.3 MU oraz             

MU-2.5 MU. 
 
  1,1) przeznaczenie zabudowy z frontem od ulic: 

Studziennej, Bednarskiej i Rybackiej: 
 

a) podstawowe: funkcja mieszkaniowa, 
 

b)  towarzysz>ceŚ funkcja w zakresie usług 
nieuci>cliwych-publicznych i niepublicznych, 
w szczególnoWci handlu, rzemiosła 
artystycznego, gastronomii oraz pomieszczeM 
biurowych, szczególnie w dolnych 
kondygnacjach zabudowy; 

 
  1,2) przeznaczenie zabudowy z frontem od ul. Wodnej 

i Vciecki KoWcielnejŚ 
 

a) podstawowe: funkcja w zakresie usług 
nieuci>cliwych publicznych i niepublicznych, 
w szczególnoWci handlu, rzemiosła 
artystycznego, gastronomii oraz pomieszczeM 
biurowych; 
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  1,3) zaleca siC aby najmniejsz> nieruchomoWci> 

stanowi>c> przedmiot sprzedacy lub dziercawy 
przez miasto na rzecz inwestora był teren 
oznaczony pojedynczym symbolem cyfrowo - 
literowym, wymagaj>cy kompleksowego 
projektowania i realizacji. W skład tej nieruchomoWci 
wchodz> parcele, które w historycznych granicach 
(z czCWci> zabudowan> i woln> od zabudowy) 
powinny stanowić własnoWć właWciciela kamienicy 
lub współwłasnoWć właWcicieli kamienicyś 

 
  1,4) obowi>zuje najwycszy standard wyposacenia ulic 

i elementów nadziemnej infrastrukturyś 
 
  1,5) przy realizacji nowej zabudowy, a takce przy 

przebudowie zabudowy istniej>cej obowi>zuj> 
ustalenia nowej zabudowy, zawarte w § 7, § 8 
i § 9 ustaleM ogólnychś 

 
  1,6) intensywnoWć zabudowy netto w granicach 1,5 od 

IN do 3; 
 
  1,7) dopuszcza siC lokalizacjC parkingów w czCWci 

poziomu -1, tj. pod poziomem parteru zabudowy 
i posadzki wewn>trzś 

 
  1,8) dla zabudowy z frontem od ul. Wodnej i Vciecki 

KoWcielnej obowi>zuj> dodatkowo nastCpuj>ce 
ustalenia: 

 
a) szerokoWci poszczególnych fasad przednich 

i tylnych powinny nawi>zywać do 
poszczególnych podziałów parcelacyjnych, 
a wysokoWć moce być obnicona o 1-2 
kondygnacje w stosunku do zabudowy 
wznoszonej w programie retrowersji z frontem 
od strony ulic Studziennej, Bednarskiej 
i Rybackiej. Architektura elewacji powinna 
harmonizować z charakterem zabudowy 
otoczenia i posiadać nie mniejsze walory 
estetyczne nic budynki mieszkalneś 

 
b) zaleca siC eksponowanie podziałów pionowych 

na segmenty zabudowy zarówno w elewacji od 
strony ul. Wodnej oraz od strony bloku 
urbanistycznego oraz zastosowanie 
szlachetnych materiałów wykoMczeniowych. 

 
2. Ustalenia dla terenu MU-2.7 PP. 

 
  2,1) przeznaczenie: 
 

a) podstawowe: funkcja mieszkaniowa, 
 

b) towarzysz>ceŚ funkcja w zakresie usług 
nieuci>cliwych publicznych i komercyjnych; 

 
  2,2) obowi>zuje najwycszy standard wyposacenia ulic 

i elementów nadziemnej infrastruktury; 
 
  2,3) przy realizacji nowej zabudowy, a takce przy 

przebudowie zabudowy istniej>cej obowi>zuj> 
ustalenia nowej zabudowy, zawarte w § 7, § 8 
i § 9 ustaleM ogólnychś 

 
  2,4) intensywnoWć zabudowy netto powinna mieWcić siC 

w granicach 1,5 od IN do 3; 
 

  2,5) na terenie MU-2.7 PP dopuszcza siC w okresie 
przejWciowym zaniechanie zabudowy i wytworzenie 
placu publicznego przed katedr>ś zaleca siC 
wyeksponowanie zarysu historycznych murów 
stanowi>cych siatkC podziału bloku na parcele 
w posadzce planuś plac publiczny winien posiadać 
wyposacenie w obiekty małej architektury i zieleni 
oraz sprzCty ucytkowe (ławki, Wmietniki, oWwietlenie 
o estetycznych formach dostosowanych do 
specyfiki przestrzeni staromiejskiej)ś zaleca siC 
urz>dzenie na fragmencie terenu ekspozycji 
archeologicznejś nalecy zachować drzewa 
wyrócniaj>ce siC wiekiem, form> i stanem 
zachowania. 

 
3. Ustalenia dla terenówŚ MU-2.3 PP oraz             

MU-2.5 PP 
 
  3,1) przeznaczenieŚ odcinki tzw. Vciecki KoWcielnej - 

Wredniowiecznego przejWcia miCdzy koWciołami 
Starego Miasta; ulica o wył>cznym ruchu pieszymś 

 
  3,2) szerokoWć według przekazów historycznychś 
 
  3,3) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998; 

 
4. Ustalenia dla terenu K-14 D - fragment ci>gu ulicŚ 

Studziennej i Garbary, z wjazdem z ulicy Pocztowej 
i wyjazdem na ulicC Wodn>. 
 
  4,1) przeznaczenie: jednokierunkowa ulica dojazdowa; 
 
  4,2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych powinna być 

zgodna z podziałami historycznymiś 
 
  4,3) szerokoWć jezdni dla ulicy Studziennej powinna 

wynosić 6,0 mś 
 
  4,4) dopuszcza siC parkowanie na całym odcinkuś 
 
  4,5) chodnik o szerokoWci minimum 3,0 m nalecy 

lokalizować obustronnieś 
 
  4,6) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998; 

 
5. Ustalenia dla terenu K-15 D - fragment ci>gu ulicŚ 

Rybackiej i Kowalskiej, z wjazdem z ulicy Wodnej 
i wyjazdem na ulicC Przymurze. 
 
  5,1) przeznaczenie: jednokierunkowa ulica dojazdowa; 
 
  5,2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych powinna być 

zgodna z podziałami historycznymiś 
 
  5,3) szerokoWć jezdni dla ulicy Rybackiej powinna 

wynosić 5,0 mś 
 
  5,4) miejsca postojowe nalecy wydzielić wzdłuc ulicy 

Rybackiej po stronie południowejś 
 
  5,5) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
6. Ustalenia dla terenu K-18 D - fragment ulicy 

Bednarskiej, z wjazdem z ulicy Wodnej. 
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  6,1) przeznaczenie: ulica dwukierunkowa, bez przejazdu 

oraz bez mocliwoWci parkowaniaś 
 
  6,2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych powinna być 

zgodna z podziałami historycznymiś 
 
  6,3) szerokoWć jezdni powinna wynosić 5,5 m; 
 
  6,4) chodnik nalecy lokalizować obustronnie w miarC 

mocliwoWci terenowychś 
 
  6,5) ruch kołowy ograniczony tylko dla mieszkaMców, 

zaopatrzenia i słucb komunalnychś 
 
  6,7) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
7. Ustalenia dla terenu K-19 D - fragment ulicy 

Mostowej. 
 
  7,1) przeznaczenie: ulica dwukierunkowa, bez 

przejazdu; 
 
  7,2) szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych powinna być 

zgodna z podziałami historycznymi; 
 
  7,3) szerokoWć jezdni powinna wynosić 5,5 mś 
 
  7,4) chodnik nalecy lokalizować obustronnieś 
 
  7,5) miejsca postojowe nalecy wydzielać wzdłuc ulicyś 
 
  7,6) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
8. Ustalenia dla terenu K-3 L - fragment obwodnicy 

staromiejskiej, tj. ci>gu ulicŚ Stoczniowej, Wałowej, 
Wodnej i Bulwaru Zygmunta Augusta. 
 
  8,1) przeznaczenie: ulica dwukierunkowa; 
 
  8,2) szerokoWć jezdni powinna mieWcić siC w przedziale 

6,0 - 7,0 m; 
 
  8,3) chodnik o minimalnej szerokoWci 1,5 m nalecy 

lokalizować obustronnieś 
 
  8,4) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
§ 12. PODOBSZAR NR 2 

 
Podobszar obejmuje północno wschodni odcinek 
Wredniowiecznej fosy miejskiej pomiCdzy ulicamiŚ 
Przymurze, Przy Bramie Targowej, Pocztowej i Garbary - 
winien zostać zabudowany w formie bloku 
urbanistycznego z pierzejami przy wymienionych ulicach. 
 

1. Ustalenia dla terenu Z-4.PP. 
 
  1,1) przeznaczenieŚ ci>g pieszy i rowerowy ł>cz>cy 

Stare Miasto z centrum miasta; 
 
  1,2) teren powinien stanowić atrakcyjn> przestrzeM 

publiczn> wyposacon> w obiekty małej architektury, 

rzeaby, kompozycje rócnych form zieleni, posadzek 
oraz oWwietleniaś 

 
  1,3) miejsca postojowe w terenie mog> stanowić 

wył>cznie funkcjC uzupełniaj>c>ś zaleca siC 
zastosowanie parkingów o nawierzchni 
perforowanej oraz zachowanie w maksymalnym 
stopniu istniej>cej zieleni wysokiej; 

 
  1,4) nalecy zachować w miarC mocliwoWci drzewa 

wyrócniaj>ce siC wiekiem, form> i stanem 
zachowania; 

 
  1,5) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
2. Ustalenia dla terenu MU-2.2 MU/KP. 

 
  2,1) przeznaczenie: 
 

a) podstawowe: funkcja mieszkaniowa; 
 

b) towarzysz>ceŚ usługi nieuci>cliwe publiczne 
i niepubliczne w szczególnoWci handlowo-
gastronomiczne, oraz biurowe; 

 
c) parkingi terenowe od strony ul. Przymurze; 

 
  2,2) przy realizacji nowej zabudowy a takce 

modernizacji zabudowy istniej>cej obowi>zuj> 
ustalenia zawarte w § 7, § 8 i § 9 ustaleM ogólnychś 

 
  2,3) nalecy w miarC mocliwoWci zachować drzewa 

wyrócniaj>ce siC wiekiem, form> i stanem 
zachowania; 

 
  2,4) architektura domów mieszkalnych powinna 

nawi>zywać do charakterystycznych dla XIX wieku 
rozwi>zaM architektonicznych i materiałowych. 

 
3. Ustalenia dla terenu K-9 D - fragment ulicy 

Przymurze (na odcinku od ul. Garbary do ul. Przy Bramie 
Targowej). 
 
  3,1) przeznaczenieŚ ulica dwukierunkowa zakoMczona 

Wlepo, obsługuj>ca zabudowC zlokalizowan> przy 
Bramie Targowej oraz I Liceum Ogólnokształc>ceś 

 
  3,2) szerokoWć jezdni powinna wynosić 5,5 mś 
 
  3,3) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
4. Ustalenia dla terenu K-10 D - fragment ulicy 

Garbary (na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Przymurze). 
 
  4,1) przeznaczenieŚ ulica dwukierunkowa dostCpna 

z ulicy Pocztowej (wjazd i wyjazd realizowany 
poprzez prawoskrCty)ś 

 
  4,2) szerokoWć jezdni powinna wynosić 7,0 mś 
 
  4,3) miejsca postojowe nalecy lokalizować wzdłuc jezdni 

od strony poczty; 
 
  4,4) chodnik nalecy lokalizować obustronnieś 
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  4,4) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 
„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
§ 13. PODOBSZAR NR 3 

Podobszar obejmuje fragment wschodniego odcinka fosy 
miejskiej pomiCdzy ulicami Przymurze i Rycersk> oraz 
Wiecow> i Kowalsk>. 
 

1. Ustalenia dla terenu Z-5.PP/KP. 
 
1,1)  przeznaczenie: parking terenowy; dopuszcza 

siC lokalizacjC parkingu podziemnegoś 
 
1,2) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w Elbl>gu” PPK i AK Billert 
1998. 

 
2. Ustalenia dla terenu Z-6.PP. 

 
  2,1) przeznaczenieŚ główne poł>czenie piesze z centrum 

do Starego Miasta; 
 
  2,2) teren powinien stanowić atrakcyjn> przestrzeM 

publiczn> wyposacon> w obiekty małej architektury, 
rzeaby, kompozycje rócnych form zieleni, posadzek 
oraz oWwietleniaś 

 
  2,3) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
3. Ustalenia dla terenu K-8 D - fragment ulicy 

Przymurze (na odcinku od ul. Wigilijnej do ul. Wiecowej). 
 
  3,1) przeznaczenie: ulica dwukierunkowa; 
 
  3,2) szerokoWć jezdni powinna wynosić 5,5 mś 
 
  3,3) chodnik o minimalnej szerokoWci 2,0 m nalecy 

lokalizować obustronnie, z wył>czeniem zachodniej 
strony ulicy na odcinku od ulicy Kowalskiej do ulicy 
Wiecowej, na którym szerokoWć nalecy ustalić 
z uwzglCdnieniem mocliwoWci terenowychś 

 
  3,4) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
4. Ustalenia dla terenu K-17 D - ulica Wiecowa, 

dostCpna z ul. Przymurze; 
 
  4,1) przeznaczenie: ulica dwukierunkowa, bez przejazdu 

oraz bez mocliwoWci parkowaniaś 
 
  4,2) szerokoWć jezdni powinna wynosić 5,5 mś 
 
  4,3) chodnik nalecy lokalizować obustronnie w miarC 

mocliwoWci terenowychś 
 
  4,4) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
§ 14. PODOBSZAR NR 4 

 
1. Ustalenia dla terenu UP-2.1 UP - obszar 

obejmuj>cy zabudowania Zespołu Szkół Techniczno - 

Informatycznych wraz z przynalecnymi do niego 
urz>dzeniami rekreacyjno - sportowymi szkołyŚ 
 
  1,1) wszelkie zmiany w zagospodarowaniu terenu 

dawnego podzamcza zamku krzycackiego winny 
być poprzedzone badaniami archeologicznymi, 
których celem jest pełne rozpoznanie lokalizacji 
historycznego układu przestrzennegoś 

 
  1,2) tereny rekreacyjno - sportowe szkoły, winny 

pozostać niezabudowaneś nalecy wprowadzić 
zespoły ozdobnej zieleni niskopiennej, 
nieprzysłaniaj>cej sylwety Starego Miastaś 

 
  1,3) nalecy zachować drzewa wyrócniaj>ce siC wiekiem, 

form> i stanem zachowania. 
 

2. Ustalenia dla terenu UP-2.3 KP. 
 
  2,1) przeznaczenie: 
 

a) funkcja wielopoziomowych, czCWciowo 
podziemnych parkingów automatycznychś 

 
b) od strony ulicy Zamkowej dopuszcza siC funkcjC 

usług nieuci>cliwychś 
 
  2,2) maksymalna wysokoWć zabudowy do 12 mś 
 
  2,3) maksymalna pojemnoWć zespołu parkingowego - do 

około 500 miejsc postojowych na samochody 
osobowe; 

 
  2,4) zasady kształtowania zabudowy: 
 

a) architektura budynku winna być realizowana 
w formach współczesnych, lecz proporcjami, 
podziałami i elementami detalu dyskretnie 
nawi>zywać do historycznego budownictwa 
gospodarczego i przemysłowego, 

 
b) ze wzglCdu na długoWć budynku konieczne jest 

stosowanie Wcian kurtynowych podzielonych 
pionowo na segmenty o rozmaitych, 
indywidualnych rozwi>zaniach 
architektonicznych i faluj>cej sylwecie, 

 
c) zaleca siC zwieMczenie Wcian kurtynowych 

w formie elementów dachów ceramicznychś 
 

d) zaleca siC stosowanie materiałów i konstrukcji 
tradycyjnych - cegłC, drewno, tynki, konstrukcje 
murowane, szachulcowe, 

 
e) z uwagi na bezpoWrednie s>siedztwo Starego 

Miasta i zabytkowych budowli Podzamcza, 
wymagana jest szczególna starannoWć 
projektowa, materiałowa, technologiczna 
i wykonawcza; 

 
f) zaleca siC budowC lokali o funkcji usługowej 

przy wschodniej pierzei ul. Zamkowej od 
narocnika z ul. Kumieli; 

 
g) zaleca siC ukształtowanie narocnika ulicy 

Kumieli i Rycerskiej jako budynku o funkcji usług 
nieuci>cliwychś 

 
h) ze wzglCdu na peryferyjnoWć ulicy Zamkowej 

i Rycerskiej, architekturC frontów nowej 
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zabudowy od tych ulic powinna cechować 
prostota i skromny detalś jednoczeWnie, z uwagi 
na bezpoWrednie s>siedztwo Starego Miasta 
i zabytkowych budowli Podzamcza, wymagana 
jest szczególna starannoWć projektowa, 
materiałowa, technologiczna i wykonawcza, 
a takce nawi>zanie charakterem do architektury 
pierzei ulicy zamkowej; 

 
  2,5) wjazdy do poszczególnych segmentów parkingu od 

południa, wyklucza siC wjazdy od ulicy Kumieliś 
 
  2,6) nalecy zachować drzewa wyrócniaj>ce siC wiekiem, 

form> i stanem zachowania. 
 

3. Ustalenia dla terenu K-5 D - ulica Zamkowa. 
 
  3,1) przeznaczenie: ulica dwujezdniowa; 
 
  3,2) szerokoWć jezdni powinna wynosić 6,0 mś 
 
  3,3) chodnik o szerokoWci minimum 2,0 m nalecy 

lokalizować obustronnieś 
 
  3,4) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
4. Ustalenia dla terenu K-16 D - ulica Kumiela. 

 
  4,1) przeznaczenie: ulica dwukierunkowa; 
 
  4,2) szerokoWć jezdni powinna wynosić 6,0 mś 
 
  4,3) miejsca postojowe nalecy lokalizować po północnej 

stronie ulicy; 
 
  4,4) chodnik o szerokoWci minimum 1,5 m nalecy 

lokalizować obustronnieś 
 
  4,5) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
§ 15. PODOBSZAR NR 5 

 
Ze wzglCdu na lokalizacjC zamku krzycackiego oraz 
obwarowaM miejskich konieczne jest przeprowadzenie 
wyprzedzaj>cych badaM archeologicznych. 

 
1. Ustalenia dla terenu UP-2.4 KP. 

 
  1,1) przeznaczenieŚ lokalizacja zespołu parkingu 2 - 

3 poziomowego dla autokarów oraz samochodów 
osobowych; 

 
  1,2) wjazd i wyjazd od ul. Tamka i ul. Bulwar Zygmunta 

Augusta; 
 
  1,3) wysokoWć zabudowy maksimum 12 m od poziomu 

ulicy Bulwar Zygmunta Augusta; 
 
  1,4) projekt parkingu winien uwzglCdniać realizacjC 

drugiej jezdni trasy mostowej od strony północnejś 
 
  1,5) architektura obiektu winna zachowywać 

współczesn> formC ale, ze wzglCdu na s>siedztwo 
Starego Miasta podziałami pionowymi, elementami 
detalu oraz materiałem Wcian dyskretnie 

nawi>zywać do historycznego budownictwa 
gospodarczego. 

 
2. Ustalenia dla terenu UP-2.5 KDG. 

  2,1) przeznaczenie: 
 

a) rezerwa terenowa pod drug> jezdniC ulicy 
Tysi>clecia oraz pas zieleni izolacyjnej, 

 
b) dopuszcza siC wykorzystanie terenu dla 

realizacji parkingów, w tym parkingu 
zlokalizowanego pod konstrukcj> wiaduktu, 

 
c) do czasu rozbudowy ulicy Tysi>clecia 

dopuszcza siC czasowe zachowanie zabudowy 
mieszkaniowej; 

 
  2,2) nalecy zachować drzewa wyrócniaj>ce siC wiekiem, 

form> i stanem zachowania. 
 

3. Ustalenia dla terenu UP-2.6 PP. 
 
  3,1) przeznaczenieŚ przestrzeM publiczna z zieleni>ś 
 
  3,2) docelowo ustala siC przekształcenie zabudowy 

mieszkaniowej zawartej w istniej>cej kubaturze na 
funkcje usługoweś 

 
  3,3) nalecy zachować drzewa wyrócniaj>ce siC wiekiem, 

form> i stanem zachowania. 
 

4. Ustalenia dla terenu UP-2.7 K. 
 
  4,1) przeznaczenie: 
 

a) nalecy zachować stacjC przepompowni Wcieków, 
 

b) zaleca siC maksymalne zachowanie zieleni 
wysokiej, 

 
c) dopuszcza siC lokalizacjC zabudowy usługowejś 

 
  4,2) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
5. Ustalenia dla terenu K-3 L - fragment ci>gu ulic: 

Stoczniowej, Wałowej, Wodnej i Bulwaru Zygmunta 
Augusta. 
 
  5,1) przeznaczenie: ulica dwukierunkowa; 
 
  5,2) szerokoWć jezdni powinna zawierać siC w przedziale 

6,0 - 7,0 m; 
 
  5,3) chodnik nalecy lokalizować tak, aby jego szerokoWć 

wynosiła minimum 1,5 m, z równoczesnym 
uwzglCdnieniem szerokoWci zalecanej wynosz>cej 
2,5 mś ustalenia te nie dotycz> projektowanego 
odcinka ul. Wałowejś 

 
  5,4) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w źlbl>gu” PPK i AK Billert 1998; 

 
  5,5) wszelkie zmiany ucytkowania i zagospodarowania 

terenu portu nalecy uzgodnić z właWciwym 
terytorialnie organem administracji morskiej; 
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  5,7) dla obszaru portu nalecy przyj>ć i utrzymać ochronC 
przeciwpowodziow>(od strony rzeki źlbl>g) przed 
wod> co najmniej 200-letni>ś 

 
  5,8) w odniesieniu do wód opadowych i roztopowych 

w obszarze portu wymagane jest przed 
wprowadzenie do odbiornika oczyszczenie 
w separatorach substancji ropopochodnych 
i podczyszczalnikach zaprojektowanych zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

 
6. Ustalenia dla terenu K-7 D - ulica Tamka. 

 
  6,1) przeznaczenie: ulica dwukierunkowa; 
 
  6,2) szerokoWć jezdni powinna wynosić 7,0 mś 
 
  6,3) miejsca postojowe nalecy lokalizować po północnej 

stronie ulicy; 
 
  6,4) chodnik nalecy lokalizować obustronnie tak, by jego 

szerokoWć po stronie północnej ulicy wynosiła 
minimum 2,0 m, a po stronie południowej 1,5 mś 

 
  6,5) rodzaj nawierzchni powinien być zgodny ze 

„Studium projektowym posadzek ulicznych dla 
Starego Miasta w Elbl>gu” PPK i AK Billert 1998. 

 
 
 

Rozdział 3 
USTALźNIA KOLCOWź 

 
§ 16. StawkC procentow> słuc>c> do naliczania 

opłaty od wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku 
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, pobieran> na podstawie art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siC na 30 % 
wzrostu wartoWci nieruchomoWci na obszarze objCtym 
ustaleniami planu. 

 
§ 17. Wykonanie uchwały powierza siC Prezydentowi 

Miasta. 
 
§ 18. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 

 
§ 19. Zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, trac> moc ustalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
obszaru Starego Miasta z 27.11.1997 roku, (DZ. URZ. 
WOJ. ELBL. NR 18, POZ. 152 z 15.06.1997 r.) 
w odniesieniu do podobszarów 1-5. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej w źlbl>gu 
Janusz Nowak 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIX/637/2010 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 24 Czerwca 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIX/637/2010 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 24 Czerwca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Starego Miasta w źlbl>gu na etapie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du. 
 

W trakcie wyłocenia projektu zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego 
Miasta w źlbl>gu do publicznego wgl>du w okresie od dnia 24 sierpnia do 21 wrzeWnia 2009 roku oraz w terminie 
wnoszenia uwag wyznaczonym w obwieszczeniu na dzieM 5 paadziernika 2009 roku zgodnie procedur> okreWlon> w art.  17 
pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717    
z póan. zm.) wpłynCły dwa pisma z uwagami do projektu planu. W wyniku rozpatrzenia, jedna uwaga nie została 
uwzglCdnione przez Prezydenta Miasta. 

W trakcie ponownego wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du w okresie od 10 lutego do 10 marca 2010 roku 
oraz w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzieM 24 marca 2010 roku do projektu planu nie wpłynCło 
cadne pismo z uwagami do projektu planu. 

 
Zgłoszona uwaga, nieuwzglCdniona przez Prezydenta Miasta źlbl>gŚ 

 
Wnosz>cyŚ WłaWciciel działek nr 115/25, 115/26, 115/27 i 115/28 w obrCbie 15 
 
TreWć uwagiŚ wnosi o przeznaczenie całego terenu MU-2.5 KP i MU-2.5 MU pod zabudowC mieszkaniowo-usługow> 
 
Rada Miejska w źlbl>gu po przeanalizowaniu powycszej uwagi wniesionej do projektu zmiany fragmentów miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w źlbl>gu rozstrzyga, ic nie uwzglCdnia siC jej w planie. 
 
 
 

Zał>cznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIX/637/2010 
Rady Miejskiej w źlbl>gu 
z dnia 24 Czerwca 2010 r. 

 
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalec> do zadaM własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania dla zmiany fragmentów 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w źlbl>gu. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz>dzie gminnym (Źz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w źlbl>gu ustala, co nastCpujeŚ 

 
1. W projekcie planu miejscowego ustala siC realizacjC zadaM własnych z zakresu budowy i modernizacji dróg 

publicznych w tym: 
  a. ulice lokalne i dojazdowe jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu- modernizowane z kostki brukowej o ł>cznej 

powierzchni 2.940 m², 
  b. ulice dojazdowe jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu - nowoprojektowane z kostki brukowej o ł>cznej powierzchni 

4.230 m², 
  c. budowa ci>gu pieszego o powierzchni 432 m², 
  d. budowa kanalizacji deszczowej stanowi>cej odwodnienie odcinków jezdni o długoWci 705 m, 
  e. budowa linii oWwietlenia zewnCtrznego ulic o długoWci 705 m, 
  f. zagospodarowanie placu publicznego przed katedr>. 
 

2. Na wydatki zwi>zane z realizacj> inwestycji zapisanych w projekcie planu miejscowegoŚ 
 
  a) wydatki zwi>zane z budow> i modernizacj> układu drogowego, parkingów oraz urz>dzenia terenów przestrzeni i zieleni 

publicznej w kwocie 2.498.500,00 PLN. 
 
3. Realizacja zadaM własnych Miasta wymienionych w pkt 1 zostanie sfinansowana ze Wrodków pochodz>cych z 

budcetu Miasta oraz współfinansowana ze Wrodków Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 


